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ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ 

ГАЛУЗЕВОМУ ДЕРЖАВНОМУ АРХІВУ  
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ – 10 РОКІВ 

 
10 years of the State archives of Security service of Ukraine. 
State archive of Security service of Ukraine (now Branch state 

archive of Security service of Ukraine) was established according to the 
decree of government of Ukraine of the 1st of April, 1994. The article 
dedicated to the main directions of work and achievements of archive for 
the time of its existence.  

 
Проголошення незалежності України, початок складних проце-

сів державотворення та формування правового, демократичного і від-
критого суспільства обумовили значне зростання інтересу науковців і 
широкої громадськості до архівної спадщини радянських органів дер-
жавної безпеки. 

Враховуючи це, а також певну специфіку згаданої спадщини, за 
ініціативи Служби безпеки України на державному рівні було вжито 
заходів для введення до Національного архівного фонду (НАФ) Украї-
ни значного масиву архівних документів, що сформувався за часів іс-
нування Всеукраїнської надзвичайної комісії (ВУНК) – Державного 
політичного управління (ДПУ) – Народного комісаріату внутрішніх 
справ (НКВС) – Народного комісаріату державної безпеки (НКДБ) – 
Міністерства державної безпеки (МДБ) – Міністерства внутрішніх 
справ (МВС) – Комітету державної безпеки (КДБ) Української РСР. 

В результаті плідної співпраці керівництва і фахівців спецслуж-
би та  Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, 
згідно із постановою Кабміну від 1 квітня 1994 р. № 206 було створено 
Державний архів Служби безпеки України (ДА СБ України). Законом 
України „Про Національний архівний фонд та архівні установи” (у 
новій редакції від 13 грудня 2001 р.) визначено, що Галузевий держав-
ний архів (ГДА) СБ України входить до системи архівних установ країни.  

На нього, з одного боку, покладено характерні для всіх держав-
них архівів завдання щодо зберігання, обліку та використання архів-
них документів з метою задоволення законних прав громадян, інфор
маційних потреб органів державної влади і управління, наукових уста-
нов, громадських об’єднань тощо. 
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З іншого боку, як частина структурного підрозділу центрально-
го управління національної спецслужби, архів виконує функції ком-
плектування, обліку, зберігання і практичного використання докумен-
тів на паперовій основі та інших матеріальних носіях інформації, які 
утворилися у процесі оперативно-службової діяльності Служби безпе-
ки України і мають оперативну, наукову та історико-культурну цін-
ність. 

Нині архів розташований у Києві у спеціалізованій споруді (вул. 
Золотоворітська, буд. 7), що була введена в експлуатацію у серпні 1998 
р. і має сучасне технологічне обладнання для підтримання належного 
температурно-вологісного режиму, а також системи охоронної та про-
типожежної сигналізацій, автоматичного пожежегасіння. Документи 
зберігаються в архівосховищах на металевих стелажах і в шафах. 

Згідно з “Основними правилами роботи державних архівів 
України” в архіві створені необхідні умови для ознайомлення дослід-
ників з архівними документами. Щорічно відбувається понад 900 від-
відувань читального залу вітчизняними користувачами і громадянами 
іноземних держав. 

Допуск для роботи у читальному залі надається на підставі осо-
бистих заяв громадян або звернень від офіційних установ на ім’я кері-
вництва Служби безпеки України. Використання документів здійсню-
ється відповідно до чинного законодавства України, зокрема, законів 
України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, “Про 
інформацію”, “Про державну таємницю”, “Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні”, “Про звернення громадян”, Постано-
ви Верховної Ради України “Про тлумачення Закону України “Про 
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”. 

Головними структурними елементами архіву є: 
– відділ комплектування, обліку, забезпечення схоронності та 

використання архівних документів, в якому, зокрема, функціонують (у 
службовому режимі) автоматизована інформаційна система обліку та 
пошуку архівних документів, лабораторії реставрації та мікрофільмо-
копіювання документів; 

– відділ науково-дослідної роботи, інформації та використання 
документів, яким здійснюється тематична розробка архівних фондів, 
створюється пошуковий апарат, розглядаються звернення, що надхо-
дять до архіву, забезпечується робота читального залу; 

– науково-видавнича група, співробітники якої забезпечують 
підготовку до друку науково-документальних видань на виконання 
державних, відомчих, суспільних і міжнародних програм і проектів. 
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Важливу роль у функціонуванні ГДА СБ України відіграють 
Науково-методична рада та Експертно-перевірна комісія, членами 
яких є провідні фахівці архіву, Державного комітету архівів України, 
профільних інститутів Національної академії наук України. 

Безпосередньо в архіві налічується 73 фонди, які містять понад 
300 тис. одиниць зберігання. Нечисленні найбільш ранні з них дату-
ються 1918 р., часом створення ВУНК, хоча подекуди в архівних спра-
вах зустрічаються й окремі документи дореволюційної доби. Складо-
вими ГДА СБ України є також архіви тимчасового зберігання докуме-
нтів регіональних органів (управлінь) Служби безпеки України. З ура-
хуванням їх фондів, загальна кількість архівних одиниць зберігання в 
системі ГДА СБ України перевищує 1 млн. 200 тис., значна кількість 
яких внесена до НАФ України. 

Особливу наукову та історико-культурну цінність становлять 
такі корпуси документів: 

– документи, що висвітлюють діяльність державних і громадсь-
ких інституцій, політичних партій і рухів доби революції та національ-
но-визвольних змагань; 

– кримінальні справи на громадян – жертв тоталітаризму, зок-
рема діячів українського національного державотворення першої по-
ловини ХХ ст., військовослужбовців, представників науки, освіти, 
культури, мистецтва, церкви, радянського партійно-державного керів-
ництва; 

– нормативно-правові, розпорядчі та інформаційні документи 
центральних, республіканських і регіональних органів держбезпеки 
(доповідні записки в інстанції, огляди, спецповідомлення з різних пи-
тань відомчої діяльності, а також громадсько-політичного, соціально-
економічного, культурного, релігійного життя в Україні тощо); 

– документи про боротьбу радянських органів держбезпеки з 
польським і українським антирадянськими підпільно-повстанськими 
рухами, зокрема, з ОУН і УПА, в 1930-х – 1950-х роках; 

– документальні колекції періоду Другої світової війни, в яких 
відображена розвідувальна, диверсійна та контррозвідувальна діяль-
ність радянських органів держбезпеки, окремих партизанських загонів, 
підпільних груп, а також містяться відомості про німецький окупацій-
ний режим на території України, про структуру і діяльність спеціаль-
них органів Німеччини та її союзників; 

– особові справи колишніх співробітників радянських органів 
держбезпеки. 

Необхідною умовою для ефективного пошуку та використання 
відомостей, що містяться в архівних документах, є наявність відповід-
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ного довідкового апарату до фондів. До нього входять описи справ, 
предметно-тематичні та іменні картотеки, історичні довідки, тематичні 
огляди і покажчики, “Путівник по фондах Державного архіву СБ Укра-
їни”, інші інформаційно-довідкові документи. 

Документи ГДА СБ України мають велике значення для забез-
печення фундаментальних і прикладних досліджень з вивчення історії 
радянських органів держбезпеки, їх правового статусу, функцій і за-
вдань, організаційно-штатної структури, кадрового потенціалу, норма-
тивно-правової бази, напрямів і результатів оперативно-службової дія-
льності.  

Але інформаційні можливості архіву широко використовуються 
не тільки для задоволення службових потреб, зокрема, підготовки нау-
ково-педагогічних кадрів і оперативних працівників в системі СБ 
України. Документи архіву є також важливою джерельною базою для 
дослідження багатьох проблем історії ХХ століття, здійснення довго-
строкових державних і міжнародних науково-видавничих програм, 
виконання різнопланових інформаційних запитів громадян України та 
іноземних держав, органів державної влади, наукових установ, закла-
дів освіти, засобів масової інформації. 

У ході реалізації програми “Реабілітовані історією” та кількох 
важливих науково-видавничих проектів за участю співробітників ГДА 
СБ України підготовлено понад 100 науково-документальних публіка-
цій у колективних монографіях, збірниках, часописах, відомчих ви-
даннях. Спільно з науковцями інститутів НАН України опубліковано 
низку збірників документів і наукових праць, в яких досліджується 
природа радянського тоталітаризму та увічнюється пам’ять безвинних 
жертв політичних репресій. 

Значний інтерес у громадськості викликав документальний три-
томник “Остання адреса. До 60-річчя соловецької трагедії”, перше ви-
дання якого у 1997-1999 рр. було підготовлене за участю Санкт-
Петербурзького науково-інформаційного центру “Меморіал” та Феде-
ральної служби безпеки Російської Федерації. Він розповів про трагіч-
ну долю найвідоміших представників українського "розстріляного від-
родження" 1920-х – 1930-х років. Напередодні ювілею архіву у видав-
ництві “Сфера” вийшло друком друге, перероблене і доповнене, ви-
дання цієї унікальної книги (у двох томах). 

Трагічна репресивна тематика завжди була широко представле-
на і на сторінках журналу “З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ”. Висвіт-
ленню деяких великих групових кримінальних справ, що залишили 
відчутний слід в нашій історії, були присвячені спеціальні випуски 
журналу. Це, зокрема, спецвипуски про сфабриковані органами держ-
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безпеки справи “Всесоюзної військово-офіцерської контрреволюційної 
організації” (справа “Весна”, 1930-1931 рр.) та “Єврейського антифа-
шистського комітету” (“ЄАК”, 1948-1949 рр.).  

Крім того, побачили світ спецвипуски журналу і на інші важливі 
для нашого суспільства теми. Так, у спецвипуску на честь 55-річчя 
перемоги держав – членів Антигітлерівської коаліції над нацистською 
Німеччиною була представлена добірка документів про деякі напрями 
діяльності органів держбезпеки УРСР під час Великої Вітчизняної вій-
ни (1941-1945 рр.). Широкого міжнародного резонансу набуло опри-
люднення в іншому спецвипуску та розміщення згодом на веб-сайті 
Служби безпеки України у мережі Інтернет електронної версії уніка-
льних документів про участь співробітників радянських органів держ-
безпеки у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

Важливою та відповідальною справою для архівістів СБ Украї-
ни стала підготовка спільно із Центральним архівом Міністерства вну-
трішніх справ і адміністрації Республіки Польща багатотомного доку-
ментального видання “Польща та Україна у тридцятих – сорокових 
роках XX  століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб”. 
Перші три томи вже побачили світ і викликали схвальну оцінку прези-
дентів обох країн та Папи Іоанна Павла ІІ. Фахівці і всі небайдужі до 
історії українсько-польських взаємин одержали можливість ознайоми-
тися із документальними першоджерелами про її найтрагічніші сторі-
нки, що сприятиме досягненню головної мети – порозумінню між дво-
ма сусідніми народами. 

Про все це йшлося на урочистому заході з нагоди 10-ліття архі-
ву, яке відзначалося у Центрі культури і мистецтв СБ України 2 квітня 
2004 р. у присутності керівників Служби безпеки України, Державного 
комітету архівів України, центральних і галузевих державних архівів, 
Інституту історії України НАН України, представників підрозділів і 
закладів СБ України, наукової громадськості. 

До присутніх зі словами привітання звернувся заступник Голови 
Служби безпеки України генерал-лейтенант юстиції І. В. Дріжчаний. 
Він зазначив, що робота архівного підрозділу нині широко відома в 
країні та за її межами, а особисто йому знайома з власного досвіду ще 
з часів служби в органах прокуратури. Адже розслідування криміналь-
них справ передбачало постійне звертання до архівних документів, 
завдяки чому створювалася всебічна картина подій, які вимагали чіткої 
юридичної оцінки. Отже, співпраця з архівістами була і залишається 
нагальною потребою для результативної роботи будь-якого оператив-
ного чи слідчого підрозділу правоохоронних органів. 
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Особливе значення це мало у період демократичних змін у сус-
пільно-політичному житті країни у зв'язку з переосмисленням минуло-
го, потребою дати оцінку злочинам тоталітарного режиму. На вико-
нання Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на 
Україні” від 17 квітня 1991 р. на органи прокуратури та органи держ-
безпеки було покладено основний тягар по перегляду архівних кримі-
нальних справ. 

Це була важка щоденна праця співробітників двох відомств, в 
ході якої відкривалися кричущі факти порушень законів, наслідком 
яких ставали численні людські трагедії репресованих та їх рідних і 
близьких. “Кожен з нас, хто був причетний до реабілітації, – зазначив 
І. В. Дріжчаний, – відчував особисту відповідальність за кожне прийн-
яте рішення”. 

Архівні підрозділи центрального апарату та регіональних орга-
нів СБ України, які згодом і утворили Державний архів Служби, забез-
печували своєчасне виявлення кримінальних справ, довідкову роботу і 
підготовку висновків за ними, а після прийняття рішення про реабілі-
тацію – створювали належні умови для ознайомлення з цими справами 
самих реабілітованих, їх близьких, дослідників, представників громад-
ськості.  

У зв’язку з цим, заслуговують на самі добрі слова багаторічний 
куратор архівного підрозділу, заступник Голови Служби безпеки Укра-
їни генерал-лейтенант юстиції В. І. Пристайко, керівники архіву пол-
ковники О. М. Пшенніков, Б. А. Вижик, В. І. Сокольв’як, П. К. Кула-
ковський, начальник реабілітаційного відділу полковник О. Д. Лябах, 
зусиллями яких була організована ця значна робота. Результатом 
більш ніж десятирічної спільної діяльності правоохоронних органів 
України стала реабілітація десятків тисяч наших співвітчизників та 
громадян інших держав.  

Високо оцінив заступник Голови Служби безпеки України дося-
гнення співробітників архіву й на інших ділянках роботи, у тому числі 
пов’язаних із забезпеченням оперативно-службової діяльності підроз-
ділів Служби. Він висловив щиру подяку керівництву, особовому 
складу, ветеранам ГДА СБ України за сумлінне ставлення до своїх 
службових обов'язків, громадянську зрілість і відповідальність та пе-
редав слово начальнику Департаменту СБ України генерал-майору     
С. І. Тузу для оголошення наказів керівництва Служби безпеки про 
заохочення співробітників архіву. 

Атмосферу свята доповнили своїми яскравими привітаннями і 
побажаннями, сповненими щирої поваги, доброзичливості і дотепного 
гумору, керівники Державного комітету архівів України, центральних, 
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обласних і галузевих державних архівів та архівних установ Г. В. Бо-
ряк, В. П. Даниленко, Ю. Я. Кулініч, В. С. Лозицький, Н. В. Маковсь-
ка, І. Б. Матяш, О. В. Музичук, К. Є. Новохатcький, Н. В. Платонова, 
Н. О. Топішко; відомі вчені Т. В. Вронська, С. В. Кульчицький,           
О. М. Майборода, О. С. Рубльов, І. Б. Усенко, Ю. І. Шаповал; предста-
вники підрозділів Служби безпеки України, інші присутні, які протя-
гом багатьох років допомагали становленню архіву як державної уста-
нови, здатної вирішувати найскладніші завдання в інтересах кожного 
громадянина і суспільства в цілому. 

 
 
Привітання заступника Голови Служби безпеки України 

генерал-лейтенанта юстиції І. В. Дріжчаного на урочистому заході 
з нагоди 10-ої річниці створення Державного архіву 

СБ України, 2 квітня 2004 р. 
 

Шановні колеги, дорогі гості! 
 
Дозвольте щиро привітати архівістів Служби безпеки України з 

10-ою річницею створення Державного архіву. Робота цього підрозді-
лу нині широко відома громадськості, а особисто мені знайома з влас-
ного досвіду ще з часів служби в органах прокуратури. 

Розслідування кримінальних справ передбачає постійне звер-
тання до архівних документів. Завдяки ним створюється всебічна кар-
тина подій, які вимагають чіткої юридичної оцінки. Отже співпраця з 
архівістами є нагальною потребою для результативної роботи будь-
якого оперативного та слідчого підрозділу правоохоронних органів. 

Особливе значення це мало у період демократичних змін у сус-
пільно-політичному житті країни у зв’язку з переосмисленням минуло-
го, потребою дати оцінку злочинам тоталітарного режиму. На вико-
нання Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на 
Україні" від 17 квітня 1991 р. на органи прокуратури та органи держа-
вної безпеки було покладено основний тягар по перегляду архівних 
кримінальних справ. 

Це була важка щоденна праця співробітників двох відомств, в 
ході якої відкривалися кричущі факти порушень законів, наслідком 
яких ставали численні людські трагедії репресованих та їх рідних і 
близьких. Кожен з нас, хто був причетний до реабілітації, відчував 
особисту відповідальність за кожне прийняте рішення. 

Архівні підрозділи Центрального апарату та регіональних орга-
нів СБ України, які згодом і утворили Державний архів Служби, забез-



Галузевому Державному архіву Служби безпеки України –10 років 
 

 

13

печували своєчасне виявлення кримінальних справ, довідкову роботу і 
підготовку висновків за ними, а після прийняття рішення про реабілі-
тацію – створювали належні умови для ознайомлення з цими справами 
як самих реабілітованих та їх близьких, так і дослідників та представ-
ників громадськості. 

Добрим словом хочу згадати генерала Володимира Ілліча При-
стайка, полковників Олександра Михайловича Пшеннікова, Бориса 
Антоновича Вижика, Олексія Дмитровича Лябаха та інших керівників, 
зусиллями яких була організована вся та робота, про яку я щойно ска-
зав. 

Результатом понад десятирічної спільної діяльності правоохо-
ронних органів України стала реабілітація тисяч і тисяч наших співвіт-
чизників та громадян інших держав. 

Не менш вагомими є досягнення наших архівістів і на інших ді-
лянках роботи, пов’язаних із забезпеченням оперативної та службової 
діяльності підрозділів Служби безпеки. 

Сьогодні я щиро дякую вам за сумлінне ставлення до своїх слу-
жбових обов'язків, громадянську зрілість та відповідальність. 

Від усього серця бажаю керівництву, особовому складу, ветера-
нам Галузевого державного архіву Служби безпеки України, а також 
усім присутнім міцного здоров'я, здійснення сподівань та творчих за-
думів, благополуччя та добробуту родинам. 

 
 

Виступ начальника Державного архіву Служби безпеки України 
полковника С. М. Богунова на урочистому заході з нагоди 10-ої 

річниці створення ДА СБ України, 2 квітня 2004 р. 
 

Шановні колеги, гості! 
 
Минуло 10 років, як за ініціативи Служби безпеки України рі-

шенням Уряду було утворено Державний, нині Галузевий державний 
архів Служби безпеки України. Його становлення тісно пов’язане з 
розбудовою нової держави та її правоохоронного органу спеціального 
призначення. 

Не можна не зазначити, що архів утворився на основі колишньої 
“десятки”, відділу, який існував фактично понад 70 років. Тому цілком 
закономірно, що архівні фонди ще й зараз складаються переважно з 
документів радянських органів державної безпеки. У цих унікальних 
джерелах відображена багатогранна,  суперечлива, часом трагічна іс-
торія ХХ століття. 
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На сьогоднішній день Державний архів Служби безпеки Украї-
ни – це спеціалізована архівна установа із сучасною матеріально-
технічною базою.  Із серпня 1998 р. архів розташовано в будівлі, впе-
рше спорудженій в незалежній Україні для утримання документів На-
ціонального архівного фонду. Тут створено належні умови для збері-
гання та використання сотень тисяч архівних справ. Діють лабораторії 
реставрації та мікрофільмування, впроваджуються автоматизовані сис-
теми обліку та пошуку документів, працює читальний зал, щорічна 
кількість відвідувань якого перевищує 900. Стає дедалі помітнішою 
науково-видавнича діяльність. Зростає обсяг введених до відкритого 
обігу документів, невідомих раніше для широкого загалу. 

Фундаментальними засадами діяльності архіву є дотримання за-
конності, поваги до прав і гідності особи, задоволення інформаційних 
потреб кожного громадянина і суспільства в цілому. Відповідальним 
завданням для нас стала участь у відновленні юридичної та історичної 
справедливості стосовно багатьох тисяч репресованих, послідовне ви-
конання Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій 
на Україні”. З цією метою Державним архівом Служби безпеки та ар-
хівами тимчасового зберігання її регіональних органів переглянуто 
понад 300 тисяч кримінальних справ. 

Саме із цими справами пов’язана більшість звернень громадян і 
запитів державних органів, яких щороку надходить до архіву близько 
однієї тисячі. 

Сьогодні архів плідно співпрацює з науковими установами, на-
вчальними закладами та громадськими організаціями. Здійснює довго-
строкові програми і науково-видавничі проекти, у тому числі міжнаро-
дні. Зокрема, значний інтерес викликала поява перших двох томів спі-
льного українсько-польського видання “Польща та Україна у тридця-
тих – сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спе-
ціальних служб”. Днями має з’явитися третій том цієї серії у двох кни-
гах. Триває робота над четвертим. 

Служба безпеки України, Національна академія наук України і 
Державний комітет архівів України входять в число співзасновників 
унікального на пострадянському просторі видання – наукового і доку-
ментального журналу “З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ”. Підготовка 
до друку всіх його 21 випуску здійснена за безпосередньою участю 
співробітників нашого архіву. До речі, перший номер цього журналу 
вийшов друком саме в рік створення Державного архіву СБ України. 

Зрозуміло, що не лише цим обмежується наша робота. Як галу-
зевий, тобто відомчий, Державний архів СБ України виконує функції 
структурного підрозділу Служби безпеки України, яка захищає суве-
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ренітет і територіальну цілісність нашої Батьківщини, громадський 
мир в Україні. Керівництво Служби безпеки, Департаменту інформа-
ційного забезпечення та управління оперативно-службовою діяльністю 
постійно тримає у полі зору діяльність нашого підрозділу, надає необ-
хідну допомогу. Ми також вдячні керівникам і співробітникам інших 
підрозділів Департаменту за плідну взаємодію. 

Раді бачити на сьогоднішніх урочистих зборах представників 
підрозділів Центрального управління та регіональних органів Служби 
безпеки України. Разом із нами відзначають цю дату і приймають по-
здоровлення співробітники архівів тимчасового зберігання підрозділів 
СБ України. 

Слова щирої подяки за висококваліфіковану методичну і прак-
тичну допомогу ми адресуємо Голові Державного комітету архівів 
України Геннадію Володимировичу Боряку, його першому заступнику 
Костянтину Євгеновичу Новохатському, заступнику Голови Держко-
мітету Георгію Володимировичу Портнову, а також начальникам від-
ділів та співробітникам Держкомархіву. Нам дуже приємно, що приві-
тати нас прийшли директори центральних і галузевих архівів та інших 
архівних установ України. 

Багаторічна співпраця пов’язує нас з Головною редакційною ко-
легією науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” на 
чолі з академіком НАН України Петром Тимофійовичем Троньком. 

Закономірною є участь у сьогоднішніх заходах представників 
наукової громадськості, відомих українських істориків Юрія Івановича 
Шаповала, Станіслава Владиславовича Кульчицького, Віктора Михай-
ловича Даниленка, Олександра Петровича Реєнта, Олександра Сергі-
йовича Рубльова та інших науковців, якими проведені численні дослі-
дження та підготовлені публікації за документами архіву. 

Наші здобутки на видавничій ниві багато в чому уможливила 
активна діяльність відомого правозахисника, Голови Наглядової ради 
міжнародного благодійного фонду “Видавництво “Сфера” Семена Фі-
шелевича Глузмана, а також працівників зазначеного видавництва. 

Сьогодні ми не можемо не зазначити, що утворення Державного 
архіву СБ України відбулося за безпосередньою участю першого Го-
лови Служби – Євгена Кириловича Марчука. Багаторічним, мудрим і 
творчім куратором підрозділу був колишній заступник Голови Служби 
безпеки Володимир Ілліч Пристайко, який, на жаль відсутній сьогодні через 
хворобу. 

Значний внесок у становлення і подальший розвиток архіву зро-
бив його колишній начальник – Олександр Михайлович Пшенніков. 
Разом із ним долали нелегкий шлях перших років діяльності і колишні, 
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і нині працюючі співробітники архіву – Борис Антонович Вижак, Во-
лодимир Іванович Сокольв’як, Петро Карпович Кулаковський, Олексій 
Дмитрович Лябах, Василь Єрмолайович Алтинцев, Зінаїда Власівна 
Лозова, Станіслав Федорович Сердюк, Євген Іванович Чайка і багато 
інших. 

Висловлюємо щиру вдячність співробітникам Галузевого дер-
жавного архіву Служби безпеки за їхню копітку, наполегливу, само-
віддану працю. Особлива наша шана ветеранам, які й сьогодні сумлін-
но і кваліфіковано виконують покладені на них обов’язки. Окрема по-
дяка керівництву Департаменту забезпечення, керівникам його підроз-
ділів, начальнику і співробітникам Центру культури та мистецтва СБ 
України за сприяння в організації урочистих заходів із нагоди 10-річчя 
утворення архіву Служби. 

Ми вдячні всім, хто прийшов сьогодні на це свято.  
У людському житті молодий вік визначено тридцяти п’ятьма 

роками. Галузевому державному архіву Служби безпеки України ви-
повнилося лише десять. Не дивлячись на цей, так би мовити, ще дитя-
чій вік, він прагне діяти по-дорослому: ефективно і відповідально. 
Сподіваємося й надалі відчувати вашу увагу, розуміння, підтримку та 
плідно співпрацювати в ім’я народу України. 

 


